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Standpunt van Veiligheidsberaad en RCDV inzake vuurwerkverbod

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Al jaren wordt in Nederland gesproken over het aantal vuurwerkslachtoffers, het aantal
branden, de ontstane schade en het geweld tegen hulpverleners in de periode van de
jaarwisseling. De rode draad in dit terugkerende debat is helder. Ieder jaar opnieuw vallen er (zeer) ernstige slachtoffers. De meeste van de slachtoffers onder burgers vielen de
afgelopen jaarwisselingen door legaal vuurwerk, bijna de helft raakte gewond door vuurwerk dat door anderen werd afgestoken. Ook wordt ieder jaar een flinke hoeveelheid
schade aangericht, worden branden gesticht en worden hulpverleners belaagd met vuurwerk. Doordat onze hulpverleners zelf in zeer onveilige situaties terecht komen, kunnen
zij niet goed zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de burgers.
De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen genomen om het aantal branden en
slachtoffers, de schade en het geweld tegen hulpverleners terug te dringen, zoals
experimenten met vuurwerkvrije zones in een aantal gemeenten, zwaardere straffen voor
geweld tegen hulpverleners, het verplicht verstrekken van vuurwerkbrillen en
lanceerstandaarden, voorlichtingscampagnes en het verbieden van het zwaarste
vuurwerk. Al deze maatregelen hebben niet geleid tot een trendbreuk in die cijfers. Ook de
massieve inzet van mensen en middelen van de hulpdiensten en de grote inzet in de
voorbereiding van een veilige jaarwisseling hebben in deze cijfers geen kentering gebracht.
De jaarwisseling 2020-2021 heeft daarentegen wel getoond dat een kentering in de jaarwisselingtraditie mogelijk is. Het kabinet besloot in november 2020 tot een totaalverbod op
het verkopen en afsteken van vuurwerk vanwege de coronapandemie. Uit onderzoek van
het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) naar deze jaarwisseling blijkt dat er minder geweld
tegen hulpverleners was en dat er minder slachtoffers geregistreerd zijn. In het onderzoek
wordt dan ook geconstateerd dat het verstandig is om in de toekomst vast te houden aan
een vergaand verbod op vuurwerk, om de wenselijke kentering in de jaarwisselingstraditie
te bewerkstelligen.
In de afgelopen jaren is de mening over een vuurwerkverbod gaan schuiven: onder de
bevolking, onder politici en onder de hulpverleners zelf neemt het draagvlak voor een
vuurwerkverbod toe. In het licht van dit debat geef ik graag ook vanuit het
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Veiligheidsberaad het signaal af dat wij als voorzitters van de veiligheidsregio’s voor een
veilige jaarwisseling zijn, met minder branden, minder slachtoffers, minder schade en
veiligere omstandigheden voor ons eigen personeel. Wij willen graag bijdragen aan de
ontwikkeling van een mooie jaarwisselingstraditie.
Standpunt
Het bovenstaande in ogenschouw nemend, staat het Veiligheidsberaad op het standpunt
dat vuurwerk (ook legaal) leidt tot branden en andere gevaarlijke situaties en een
katalysator is geworden voor normloos gedrag. Dat gaat ten koste van de veiligheid van
de inwoners van Nederland en van onze hulpverleners. Daarom is een (ruime) meerderheid van de voorzitters, directeuren en brandweercommandanten van de 25 veiligheidsregio’s voor een algeheel verbod op de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk. De weg van de geleidelijkheid ligt daarbij voor de hand, vanwege het maatschappelijk draagvlak. Een verbod op knalvuurwerk (waaronder vuurpijlen, single shots ander
categorie F3-vuurwerk) is reeds geëffectueerd per 1 december 2020 door een wijziging in
de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract). Dit is ons inziens een
goede stap op weg naar een algeheel verbod op consumentenvuurwerk vanaf de jaarwisseling 2022-2023. Verder geeft het Veiligheidsberaad u voor de aankomende jaarwisseling in overweging om de gemeenten te faciliteren bij het nemen van flankerende maatregelen, zoals professionele vuurwerkshows en vergunningen voor ‘vuurwerkclubs’ of andere (wijk)initiatieven, gericht op een collectieve beleving van de jaarwisseling.
Wij roepen de landelijke politiek in deze gezamenlijke verklaring op tot:
> het nemen van initiatief voor een veilige jaarwisseling met minder branden, minder
slachtoffers, minder schade en minder geweld tegen hulpverleners;
> het komen tot een algeheel verbod op de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk;
> het nemen van voldoende maatregelen ten aanzien van de handhaving en ook in
Europees verband afspraken maken tegen illegale handel.
Met vriendelijke groet,

H.M.F. Bruls
voorzitter Veiligheidsberaad
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